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PHIẾU BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

Họ tên cổ đông/Đại diện được UQ  : .....................................................        Mã số CĐ: ..................... 

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD  : ..................................................... 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : ..................................................... cổ phần 

Trong đó: Sở hữu: ........................ cổ phần; Ủy quyền: ............................... cổ phần 

   

Nội dung l: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2017 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm tài chính 2017 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2017 của Ban 

Kiểm Soát 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, 

mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

 

http://www.vpid.vn/


Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về đầu tư dự án KCN Bá Thiện 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các tiểu Ban 

trực thuộc và Ban kiểm soát năm tài chính 2018 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài 

chính 2018 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 13: Thông qua .................................................................................................. 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

Nội dung 14: Thông qua .................................................................................................. 

 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

  Vĩnh Phúc, ngày .......... tháng .......... năm 2018 

Cổ đông  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết. 

   - Tổng số cổ phần Sở hữu và được Ủy quyền bằng tổng số lượng quyền biểu quyết. 

   - Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “” và ký nháy vào ô lựa chọn. 

   - Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các vấn đề nêu trên. 

   - Nội dung không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên. 


